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 مقدمة

ذات المردود االقتصادي العالي للمواد تعتبر تربية النحل من المحاصيل الزراعية 
 ،تحتاج إلى رأس مال كبير وذلك ألنها ال ،المستغلة فيها مثل المحاصيل الزراعية األخرى

وتعتبر منتجات  ،كذلك فأن الطلب على العسل ومنتجاته طلب مستمر من قبل المستهلك
 .العسل ذات قيمة غذائية وصحية عالية

العسددل اددما  مددن كددل دا  والقددر ن ) :ليدده وسددلل قولددهوقددد روى عددن النبددي صددلى ا  ع 
 :وقددال ا  تعددالى فددي محكددل  ياتدده(. اددما  لمددا فددي الصدددور فعلدديكل بالاددمائين القددر ن والعسددل

وتمتداز تربيدة  .صدد  ا  العيديل(( يخرج من بطونها اراب مختلف ألوانهدا فيده ادما  للنداس))
 :1النحل عن غيرها من المحاصيل الزراعية بأنها

األمدر الدذي يد دي إلدى سدرعة الحصدول علدى  ،أن دورة رأس المال المستثمر فيهدا سدريعة: أوالا 
 .األرباح

                                                 
1 القاهرة  ،األولىالطبعة  ،الدار العربية للنار والتوزيع ،نحل العسل. سليمان علي لعبدا لمنع ،سليمان عيسى إبراهيل

 .41ص ،1991
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الدددربل المتحصدددل مدددن تربيتددده أعلدددى بكثيدددر مدددن الدددربل المتحصدددل عليددده مدددن المحاصددديل : ثانيددداا 
 : لزراعية األخرى بعدة مميزات منهاا

 .مكانية تخزينهإ -1
 .عدل تعرضه للمساد إذا ماتل حميه جيداا  -2

 األسدعارعرضه في األسوا  بعيداا عن المضاربات وما يتبعها من ارتماع  همما يجعل
وكذلك تقدل المضداربة فيده إلدى حدد أدندى فدل تدنخم  أسدعارس إلدى المسدتوى  ،سهلا  وانخماضها

 .الذي تنخم  فيه بقية الحاصلت الزراعية األخرى
بدل أصدبحت تسددتخدل  الد ....نتداج العسدل والاددمعإوتربيدة النحدل لدل تعدد قاصددرة علدى 

نتاجهدا كدذلك إلماكهدة والخضدراوات ممدا سداعد علدى مدن المحاصديل الزراعيدة وا في تلقيل كثير
 .نتاج الغذا  الملكي إتستخدل في 

يمكدن تادجيع التوسدع فدي إنادائها  وتربية النحل تعتبر من المادروعات الصدغيرة التدي
رص عمددل جديددددة لتقليددل معددددالت سددتيعاب بعدد  طاقدددات القددوى العاملدددة العاطلددة ب يجدداد فدددال

أندددده يلحددددي فورغددددل هددددذس األهميددددة االقتصددددادية والغذائيددددة لماددددروعات تربيددددة النحددددل  .البطالددددة
 .نتاا رهاامحدودية 

 :أهداف الدراسة
يهددددار بعدددد  الم اددددرات إن الدراسددددة الحاليددددة تسددددتهدف إيمكددددن القددددول بصددددمة عامددددة 

-18991)حلدددي خدددلل المتدددرة االقتصدددادية عدددن عسدددل النحدددل علدددى المسدددتويين العدددالمي والم
2002.) 

 :الطريقة البحثية ومصادر الحصول على البيانات
اعتمدددت الدراسددة علددى قواعددد النيريددة االقتصددادية وأسدداليب التحليددل ا حصددائي فددي 

مددن  البيانددات الثانويددة المتاحددة فددي كددل  وقددد اسددتخدمت  ،تحليددل البيانددات والوصددول إلددى النتددائ 
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وبعددد  النادددرات العلميدددة  ،لهيئدددة الوطنيدددة للتوثيددد  والمعلومددداتوا ،منيمدددة األغذيدددة والزراعدددة
 .والدوريات ذات الصلة بموضوع البحث

 :األهمية االقتصادية لتربية النحل
حيث انتارت هذس المهندة انتادارا  ،تعد تربية النحل من أهل المهن الزراعية في العالل

لعسدل وزيدادة الطلدب عليده فدي رتماع سعر ااوقد ساعد على ذلك  ،ضخماا في السنوات األخيرة
كدذلك الحدال بالنسدبة و مما جعل تسوي  هذا المنتدوج أمدرا ميسدورا ،  ،األسوا  العالمية والمحلية
ة وكثيددرة ، فهددي ليسددت مقصددورة علددى وأغددرا  تربيددة النحددل متعدددد ،لمنتجددات النحددل األخددرى 

نتدداجنتدداج العسددل والاددمع إ هددل مهمددات طوائددف النحددل والملكددات فحسددب بددل أصددبحت مددن أ وا 
النحددل فددي التلقدديل الخلطددي ألزهددار مجموعددة كبيددرة مددن المحاصدديل  اسددتخدالتربيددة النحددل هددي 

ن التلقديل الخلطدي الدذي يقدول نحدل العسدل إ. مدة فدي تغذيدة البادرية وتطويرهدا المه االقتصادية
المواكددده والخضدددروات  نتددداجإمنددده يسددداعد بدرجدددة كبيدددرة علدددى تحسدددين  1%80حدددوالي  ب نجددداز
ويعدددد نحدددل العسدددل  االقتصددداديةتددداج الحبدددوب والبدددذور لمجموعددده كبيدددرة مدددن النباتدددات نإك وكدددذل

ل الحادددرة الوحيددددة فدددي الوجدددود التدددي يسدددتطيع ا نسدددان أن يدددتحكل فيهدددا بنجددداح لغدددر  التلقدددي
لهددذس تعددد أكبددر بكثيددر مددن المددردود  االقتصدداديةن القيمددة إالخلطددي للمحاصدديل المختلمددة حيددث 

 .منتجات األخرى للنحلع والاالقتصادي للعسل والام
نتاج الغدذا  الملكدي والبروبدولس وسدل النحدل تعدد مدن المنتجدات المهمدة التدي إن أكما 

أثبددت العلددل الحددديث أهميتهددا مددن الناحيددة الطبيددة إذ تسدداعد علددى اددما  الكثيددر مددن األمددرا  
العلدددددل زاد الطلدددددب علدددددى منتجدددددات النحدددددل المختلمدددددة، وكمدددددا دلدددددت  لوكلمدددددا تقدددددد. المستعصدددددية 

صددائيات لكثيددر مددن الدددول المتقدمددة بددأن مهنددة تربيددة النحددل وتصددنيع منتجاتدده قددد وفددرت ا ح
العمددل لمجموعددة كبيددرة مددن األيددادي العاملددة ممددا سدداعد علددى تخميددف أزمددة البطالددة فددي تلددك 

                                                 
1 49ص ،1991 ،جامعة الموصل ،اب للطباعة والنارمديرية دار الكت ،تربية النحل ودودة القز ،ل ي كريل الناجي.  
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الدول، حيث قدر عدد األاخاص الذين يعملون في مهنة تربيدة النحدل مدا بدين النصدف مليدون 
، كمدا أن هدذا العددد أخدذ فدي الزيدادة باسدتمرار إذ يصدعب (1)دهاومليون اخص في أمريكا لوحد

 .اآلالت األوتوماتيكية في تربية النحل والعناية به استخداللدرجة كبيرة 
السددمول الكيماويددة لمقاومددة الحاددرات الضددارة ولمقاومددة األمددرا   اسددتخدالونيددراا ألن 

ت النافعدددة ومدددن ضدددمنها نحدددل النباتيدددة واألدغدددال فدددي الحقدددول قدددد أدى إلدددى قتدددل معيدددل الحادددرا
فقدد أصدبل  ،ل بمهمة التلقيل الخلطي للمحاصديلالعسل لدرجة ما وكذلك النحل البري الذي يقو 

نحددل العسددل للقيددال بهددذس المهمددة الكبيددرة علددى نطددا  واسددع ألهميتهددا  اسددتخدالمددن الضددروري 
 .الكبيرة االقتصادية

ذلك ندرى أن مهندة تربيدة النحدل هتماماا كبيدرا لتربيدة نحدل العسدل لداولقد أعطت الدولة 
أخذت طريقها في أنحا  متعدددة مدن الدبلد وقدد وضدعت الخطدط العلميدة الكميلدة لنادر النحالدة 
بين صموف الملحين والجمعيات التعاونية  والم سسات الحكومية وذلك لزيادة الددخل الدوطني 

 .والقومي
 : أنواع العسل 
 :(2)  إلىيس للتسو عدادا  ل أنوع العسل حسب طريقة إنتاجه و تقس

 :للتسوي  على أحد الصور اآلتية  ويتل إعدادس :العسل المصمى أو الممروز -1
  عسل ممروز سائل. 
  عسل محبب أو متبلور. 
  عسل قادي. 

                                                 
 .00ص ،مرجع ساب  ذكرس ،ل ي كريل الناجي   (1)
(2) 

 ،ستنباط بع  الطر  التحليلية للكاف عن الغشاو  ليبيادراسة مقارنة عن العسل المنت  في : محمد أحمد طوير      
 .0ص ،2000سنة  ،كلية الزراعة ،قسل علول األغذية ،غير مناورة ،رسالة ماجستير
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  :أقراص العسل -2
 :عسل للبيع على األاكال اآلتية يتل إعداد  أقراص ال

  قطاعات الامع العسلية. 
  أقراص الامع العسلية. 
 مع المجزأة أقراص الا. 
  عسل بامعة. 

 :تربية نحل العسل في العالم
تربية النحل منتارة في معيل أنحا  العالل تقريبا وتمارس كغيرها من المهدن الزراعيدة 

فدي أمريكيدا  سخدر فدي بعد  الندواحي، فنجدد بلدان وتختلدف تربيتده مدن بلدد إلدى في كثير من ال
سدبيا فدي بلددان أخدرى، ويرجدع ذلدك إلدى أقدل ن يعطي وفيرا مدن العسدل ، نجددس يعطدي محصدوال

عدددة عوامددل منهددا ادددة الكثافددة، عدددل تقدددل طددر  تربيددة النحددل فددي البلدددان األقددل إنتاجيددة نسددبيا 
البلدددان يحددددث  بينمددا فدددي كثيددر مدددن ةلحديثددايدددا، فمددي أمريكيدددا تسددتعمل الخليدددا عندده فددي أمريك

البدائيدة مدازال مسدتعمل ولدذا نجدد ن جدزا  كبيدرا مدن الخليدا  سيا وأفريقيدا فد العكس فمي أوربا و 
خليدة وفدي  100تمكن النحال من ا اراف على أكثر مدن  في هذس البلدان أن طر  التربية ال

خليدددة ، بينمدددا فدددي  100-200بريطانيدددا قدددد يصدددل العددددد الدددذي يمكدددن للنحدددال مباادددرته مدددن 
أقصددى درجددات خليددة ، وفددي واليددة كاليمورنيددا بأمريكددا حيددث بلغددت هددذس المهنددة  000اسددتراليا 

العسدل فدي الددول المتقدمدة  نتداجإ، ويتراوح متوسط  خلية 1000التقدل قد يصل هذا العدد إلى 
رطدل للخليدة الواحددة، بينمدا فدي الددول األخدرى يقدل متوسدط ا نتداج  90إلدى  20من ( أمريكا)

 رطددل 00-20مددن  ليبيدداوفددي  (1)،للخليددة الواحدددة رطددل 20إلددى  20كثيددرا ويقدددر بحددوالي مددن 

                                                 
 .8ص ،1891ا سكندرية، ،مطابع المروة ،نحل العسل و خرون،محمد عباس عبداللطيف .  (1)
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نتدداج نحددل العسددل فددي قددارات العددالل كمددا إوفيمددا يلددي بعدد  ا حصددائيات عددن . ةللخليددة الواحددد
 (.1)يوضحه جدول رقل 

طددن خددلل ( 2129184.1)فمددي أوروبددا وذلددك فيمددا عدددا روسدديا تنددت  أوروبددا حددوالي  
نتددداج العدددالل والبالددددد  إمدددن متوسدددط % 21.1، يمثدددل حوالدددددي (2002-1891)متوسدددط المتدددرة 

نتدداج أمريكددا الاددمالية حوالدددددي إبينمددا نجددد ( 2002-1891)ل المتددرة طدن خددل( 191949018)
نتداج إمدن متوسدط % 1.1سدابقا، يمثدل نحدو  طن خلل متوسط المترة المذكورة( 819081.8)

نتدداج قددارة إوقددد بلد  متوسددط . خددلل نمدس المتددرةطددن ( 191949018)العدالل مددن العسددل والبدال  
مدددن % 9.4طدددن خدددلل فتدددرة الدراسدددة يمثدددل حدددوالي ( 1029018.4)أمريكدددا الجنوبيدددة حدددوالي 

نتاجها من العسدل خدلل المتدرة إسيا فبل  متوسط  لعالل في تلك المترة ، أما قارة متوسط أنتاج ا
نتدددداج إمددددن متوسددددط % 02.1طددددن، يمثددددل حددددوالي  (0919414.4)حددددوالي ( 1891-2002)

نتاجهدا مدن عسدل إريقيدا فقدد بلد  متوسدط العالل خلل نمس المترة المذكورة سابقا، أما في قدارة أف
مدددن % 11طدددن يمثدددل حدددوالي ( 1289012.9)حدددوالي ( 2002-1891)النحدددل خدددلل المتدددرة 

أمددا فددي قدددارة . طددن خددلل فتددرة الدراسددة ( 191949018)نتدداج العددالل والبددال  حددوالي إمتوسددط 
 لي طن يمثل حوا( 219812.1)استراليا فقد بل  متوسط ا نتاج من عسل النحل حوالي 

 :(4002-5891)األوضاع اإلنتاجية واالستهالكية للعسل في العالم خالل الفترة 
 :اإلنتاج العالمي من العسل 

والتددي تعددر  تطددور ا نتدداج العددالمي ( 1)يتضددل مددن البيانددات الددواردة بالجدددول رقددل 
أن ا نتدداج العالمدددي مددن العسدددل قددد بلدد  أدندداس إلددى ( 2002-1891)مددن العسددل خددلل المتددرة 

، بينما بل  أقصدداس 100.0 وبرقل قياسدي بلد  1891فدي عال  طن متري( 190029111)نحدو 
وذلددك بمتوسددط بلددد   104.8ل وبددرقل قياسددي بلدد  2002طددن متددري فددي عددال ( 190129122)

طددن متددري خددلل المتددرة موضددع التحليددل، وقددد تددل تقدددير معادلددة االتجدداس ( 191949018)نحددو 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مي مدددن العسدددل خدددلل المتدددرة موضدددوع التحليدددل وذلدددك فدددي الصدددورة الزمندددي العدددال لانتددداج العدددال
 :الخطية التالية



 س هد 11841.11+  0.00000020-= هد ص
                                  (1.112**) 

  0.400=  2ر

 -:حيث 


 ل بالطن المتري في السنة هدالقيمة التقديرية لانتاج العالمي من العس= هد ص
 متغير الزمن = س هد          
 920..........2919= هدد           

 (0.01)تبث معنوية االنحدار على مستوى معنوي )**( 

تخددذ اتجاهددا عامدداا متزايددداا اأن ا نتدداج العددالمي مددن العسددل قددد ويتضددل مددن المعادلددة 
( 11841.11)يا بلد  حدوالي معندوي إحصدائ خلل المترة موضوع التحليدل بمعددل زيدادة سدنوي

طدن ( 191949018)من متوسط ا نتداج العدالمي والبدال  % 1وبنسبة زيادة قدرها  ،طن متري
 .خلل نمس المترة 

 

 :االستهالك العالمي من العسل 
تطدددددور االسدددددتهلك العدددددالمي مدددددن العسدددددل خدددددلل المتدددددددرة ( 1)يوضدددددل الجددددددول رقدددددل 

الستهلك العالمي من العسل قد تراوح مدابين حدد أدنددى بلد  ومنه يتبين أن ا( 1891-2002)
، وحددد أقصدددى بلدد  100.0ل وبددرقل قياسددي بلدد  1891طددن متددري عددال ( 8829001)حوالدددي 
بمتوسددط سددنوي  109.8ل، وبددرقل قياسددي بلدد  2002طددن متددري عددال ( 190199014)حوالددددي 

معادلددة  وقددد تددل تقددديرمتددرة موضددع التحليددل، طددن متددري خددلل ال( 191809411)بلددد  حددوالي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنتاج واستهالك عسل النحل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االتجدداس الزمنددي العددال للسددتهلك العددالمي مددن العسددل خددلل المتددرة موضددوع التحليددل وذلددك فددي 
 :الصورة الخطية التالية



 س هد 12829.0+  21000000-= هد ص
                                 (4.108**) 

 0.14=  2ر

 :حيث 


 القيمة التقديرية للستهلك العالمي من العسل بالطن متري في السنة هد= هد ص
 متغير الزمن = س هد          
 من السنوات 920........2919= هدد           

 (0.01)تبث معنوية االنحدار على مستوى معنوي )**( 
زايدددد بمعددددل ومدددن المعادلدددة السدددابقة يتضدددل أن االسدددتهلك العدددالمي مدددن العسدددل قدددد ت

% 1.09طن متري وبنسبة زيادة بلغدت نحدو ( 12829.0)سنوي معنوي إحصائيا بل  حوالي 
طدن خدلل ( 191809411)متوسط االستهلك السنوي العدالمي مدن العسدل والبدال  حدوالي من 

المترة موضع التحليل ونعتقد أن سبب هدذس الزيدادة تعدود إلدى الزيدادة فدي عددد سدكان العدالل مدن 
فدددي الددددول الناميدددة مدددن ناحيدددة  رتمددداع معيادددة األفدددراد وتغيدددر نمدددط االسدددتهلك خاصدددةناحيدددة وا
 .أخرى

 

 :االستهالك الفردي من العسل على المستوى العالمي
تطددددور االسدددتهلك المدددردي مددددن العسدددل خدددلل المتددددددرة ( 1)يتضدددل مدددن الجددددول رقدددل  
الل قددد بلدد  أدندداس أن معدددل االسددتهلك المددردي مددن العسددل علددى مسددتوى العدد( 1891-2002)

 0.200وأقصدددداس حددددوالي  81.8وبددددرقل قياسددددي بلدددد   1882فددددرد عددددال /كجددددل 0.181بحددددوالي 
وبلدد  هددذا المعدددل كمتوسددط للمتددرة موضددع 9  112.2وبددرقل قياسددي بلدد   1899فددرد عددال/كجددل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وقددد تددل تقدددير معادلددة االتجدداس الزمنددي العددال لمعدددل 9 فددرد سددنويا /كجددل 0.212التحليددل حددوالي 
 :لمردي في العالل من العسل في الصورة الخطية التالية االستهلك ا

 

   


 س هد  0.000149 - 0.001120= هد ص
                              (2.110 -**) 

  0.188=  2ر

: حيث 


 نة هد القيمة التقديرية لمعدل استهلك المرد من العسل بالكجل في الس= هدص
 متغير الزمن = س هد          
 من السنوات 920........2919= هدد           

 (0.01)تبث معنوية االنحدار على مستوى معنوي )**( 
 

ن العسل على المستوى العدالمي قدد ومن المعادلة تبين أن معدل االستهلك المردي م
( 0.000149)بلدد  حددوالي تجاهددا عامددا منخمضددا بمعدددل سددنوي غيددر معنددوي إحصددائيا اتخددذ ا

من المتوسط السدنوي لمعددل نصديب المدرد مدن العسدل فدي % 0.01فرد وبنسبة انخما  /كجل
وهددذا % 18.8فددرد خددلل فتددرة التحليددل وقددد بلدد  معامددل التحديددد /كجددل( 0.212)العددالل والبددال  

 يعنددي أن التغيددرات التددي تحدددث فددي االسددتهلك المددردي مددن العسددل يرجددع تأثيرهددا إلددي متغيددر
 .الزمن

 
 
 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنتاج واستهالك عسل النحل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الكميات المتاحة لالستهالك من العسل ومتوسط نصيب يوضح تطور اإلنتاج و ( 5)دول رقم ج
 (4002-5891)ن العسل في العالم خالل الفترة الفرد م

 عدد السكان السنوات
 نسمة

(5) 

 /اإلنتاج
 طن متري

(4) 

المتاح 
 لالستهالك
 طن متري

(3) 

متوسط 
نصيب 
الفرد 

 فرد/كجم
(2) 

الرقم 
ياسي الق

 لإلنتاج
(1) 

الرقم 
القياسي 
للمتاح 

 لالستهالك
(6) 

الرقم القياسي 
لمتوسط 

 نصيب الفرد
(7) 

5891 4,851,854,518 1002111 882001.0 0.201 100.0 100.00 100.00 
5896 4,935,217,445 1101490 1091092 0.220 110.1 108.09 101.10 
5897 5,021,240,720 1110201 1124901 0.228 112.9 111.40 111.10 
5899 5,107,965,588 1114211 1110018 0.200 111.2 119.29 112.01 
5898 5,194,724,098 1124010 1121121 0.221 112.2 111.42 109.00 
5880 5,282,765,827 1118922 1192822 0.222 111.1 118.22 108.11 
5885 5,366,815,901 1221014 1218910 0.229 122.0 122.84 111.14 
5884 5,450,861,723 1111221 1102211 0.209 111.1 112.10 101.18 
5883 5,532,578,016 1101209 1102191 0.201 110.1 112.11 100.12 
5882 5,613,424,524 1111801 1100914 0.181 111.4 110.81 81.81 
5881 5,694,418,460 1112099 1119882 0.202 111.0 114.90 88.12 
5886 5,773,464,448 1102029 1110418 0.200 110.0 111.88 81.21 
5887 5,852,360,768 1111114 1208222 0.201 111.1 121.98 101.01 
5889 5,929,735,977 1180200 1208400 0.202 119.9 121.80 88.14 
5888 6,006,163,019 1201109 1224010 0.209 120.2 121.40 101.24 
4000 6,081,527,896 1211801 1210219 0.204 122.8 124.01 100.14 
4005 6,155,942,526 1242812 1219814 0.201 124.0 124.81 100.02 
4004 6,229,629,168 1294111 1291922 0.201 129.2 128.42 100.81 
4003 6,303,112,453 1012184 1011021 0.211 101.0 104.22 102.91 
4002 6,376,863,118 1012122 1019014 0.211 104.8 109.82 101.11 

    2.2008  2012409  يجمالاإل
    0.212 191809411 19194901 1940990009008 المتوسط
 ( FAO) البيانات ا حصائية،CENSUS BUREAU, INTERNATIONAL DATA BASE - (1) (2 ) :المصدر

  291د على بيانات الجدول رقل من أعداد الباحثان باالعتما( 194919290)       

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11 

 :(4002-5891)تطور الواردات والصادرات العالمية للعسل خالل الفترة 
 :مية الواردات العالمية من العسلتطور ك: أوالا 

يتبدددين أن الدددواردات العالميدددة مدددن العسدددل خدددلل المتدددرة ( 2)باسدددتعرا  الجددددول رقدددل 
ل وبددرقل قياسددي بلدد  1899طددن عددال ( 2199100)موضددع الدراسددة قددد بلغددت أدندداس إلددى نحددو 

ل وبددرقل 1884طددن عددال ( 0229042)ثددل بدددأت فددي التزايددد حتددى بلغددت أقصدداها نحددو  81.0
ال أن كميدددة الدددواردات اتجهدددت إلدددى التنددداقص مدددرة أخدددرى حتدددى بلغدددت إ ،1124.4قياسدددي بلددد  

ثل بدأت في الزيدادة مدرة ثانيدة إلدى  ،119.4ل وبرقل قياسي بل  1881عال طن ( 2009402)
ثددل أخددذت  ،128.9ل وبددرقل قياسددي بلدد  2002طددن عددال ( 2029990)أن وصددلت إلددى نحددو 

ل وبددددرقل قياسددددي بلدددد  2002عددددال طددددن ( 0809400)فددددي التندددداقص بعددددد ذلددددك ووصددددلت إلددددى 
طددن ( 0189208.1)، وقددد بلدد  المتوسددط السددنوي لكميددة الددواردات مددن العسددل حددوالي 122.1

جدداس الزمنددي العددال لكميددة الددواردات العالميددة مددن وقددد تددل تقدددير معادلددة االت ،خددلل فتددرة التحليددل
 :العسل خلل المترة المذكورة وذلك في الصورة الخطية التالية

   


 س هد  1019.412+ 0.00000012= هد ص
                                    (10.128**) 

 0.941=  2ر

:حيث 


 ة التقديرية لكمية الواردات العالمية من العسل بالطن في السنة هدالقيم= هد ص
 متغير الزمن = س هد          
 من السنوات 920........2919= هدد           

 (0.01)تبث معنوية االنحدار على مستوى معنوي )**( 
لل ويتضل من المعادلة أن الواردات العالمية من العسل قدد أخدذت اتجاهدا متزايدداا خد

طددن ( 1019.412)المتددرة موضددع التحليددل بمعدددل زيددادة سددنوي معنددوي إحصددائيا بلدد  حددوالي 
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 مدن متوسددط كميدة الددواردات العالميدة مددن العسدل والبددال  نحددو% 2.0وبنسدبة زيددادة تقددر بنحددو 
 .طن خلل نمس المترة( 0189208.1)

 :تطور قيمة الواردات العالمية من العسل :ثانيا
تطددددور قيمددددة الدددواردات العالميددددة مددددن العسددددل خددددلل المتددددرة  (2)يوضدددل الجدددددول رقددددل 

ومندده يتبددين أن قيمددة الددواردات العالميددة مددن العسددل قددد تراوحددت مددابين حددد ( 1891-2002)
وحددددد  100.0ل وبددددرقل قياسددددي بلدددد  1891ألددددف دوالر عددددال ( 2219981)أدنددددى بلدددد  حددددوالي 
وذلدددك  201.0لددد  ل وبدددرقل قياسدددي ب2000ألدددف دوالر عدددال ( 8909212)أقصدددى بلددد  حدددوالي 
وقددد تددل  ،ألددف دوالر سددنويا خددلل المتددرة موضددع التحليددل( 2129111.2)بمتوسددط بلدد  حوالددددي 

تقدير معادلة االتجاس الزمندي العدال لقيمدة الدواردات العالميدة مدن العسدل خدلل تلدك المتدرة وذلدك 
 :في الصورة الخطية التالية 

   


 س هد  29901.011+ 0.00000011= هد ص
                                       (4.094**) 

 0.482=  2ر

:حيث


 هد دوالر في السنة باأللف العسل من القيمة التقديرية لقيمة الواردات العالمية= هد ص
 متغير الزمن = س هد          
 من السنوات 920........2919= هدد           

 (0.01)تبث معنوية االنحدار على مستوى معنوي  )**( 
ومن المعادلة السابقة يتضل أن قيمة الواردات العالمية مدن العسدل قدد تزايددت بمعددل 

ألدددف دوالر وبنسدددبة زيدددادة بلغدددت نحدددو ( 29901.011)سدددنوي معندددوي إحصدددائيا بلددد  حدددوالي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ألددف ( 2129111.2)مددن متوسددط قيمددة الددواردات العالميددة مددن العسددل والبددال  حددوالي % 4.2
 .دوالر خلل المترة موضع التحليل 

 :تطور كمية الصادرات العالمية من العسل: ثالثاا 
أن الصددادرات العالميددة مددن العسددل خددلل المتددرة موضددع ( 2)يتبددين مددن الجدددول رقددل 
، ل1899عددال  80.2وبددرقل قياسددي بلدد   طددن( 2419118)الدراسددة قددد بلغددت أدندداس إلددى نحددو 

، وقد بلد  2002عال  122.1وبرقل قياسي بل   طن (2019189)حوالي  بينما بلغت أقصاها
طدددن سدددنويا ( 0119110.2)المتوسدددط السدددنوي لكميدددة الصدددادرات العالميدددة مدددن العسدددل حدددوالي 

وقدد تدل تقددير معادلدة االتجداس الزمندي العدال لكميدة الصدادرات العالميدة مدن  ،خلل فتدرة التحليدل
 :الصورة الخطية التالية العسل خلل المترة المذكورة وذلك في

   


 س هد  4019.0882+ 0.00000012= هد ص
                                      (1.820**) 

 0.442=  2ر

:حيث 


 القيمة التقديرية لكمية الصادرات العالمية من العسل بالطن في السنة هد= هد ص
 متغير الزمن =  س هد         
 من السنوات 920........2919= هدد           

 (0.01)تبث معنوية االنحدار على مستوى معنوي )**( 

ويتضدددل مدددن المعادلدددة أن الصدددادرات العالميدددة مدددن العسدددل قدددد أخدددذت اتجاهدددا متزايدددداا 
( 4019.088)خددلل المتددرة موضددع التحليددل بمعدددل زيددادة سددنوي معنددوي إحصددائيا بلدد  حددوالي 

مددن متوسددط كميددة الصددادرات العالميددة مددن العسددل والبالددد  % 2طددن وبنسددبة زيددادة تقدددر بنحددو 
 .طن خلل نمس المترة( 0119110.2) نحدو



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنتاج واستهالك عسل النحل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :تطور قيمة الصادرات العالمية من العسل: رابعاا 
أن قيمدددة الصدددادرات العالميدددة مدددن العسدددل خدددلل المتدددرة ( 2)يتبدددين مدددن الجددددول رقدددل 

 100.0وبددرقل قياسددي بلدد  ألددف دوالر ( 2289049)ندداس إلددى نحددو موضددع الدراسددة قددد بلغددت أد
 091.1وبدرقل قياسدي بلد   ألدف دوالر( 8109181)، بينما بلغت أقصاها حوالي ل1891عال 
مدددددن العسدددددل حدددددوالي  عالميدددددة، وقدددددد بلددددد  المتوسدددددط السدددددنوي لقيمدددددة الصدددددادرات ال2000عدددددال 

وقدد تدل تقددير معادلدة االتجداس  ،ة موضدع التحليدلألف دوالر سدنويا خدلل المتدر ( 2019812.1)
الزمندددي العدددال لقيمدددة الصدددادرات العالميدددة مدددن العسدددل خدددلل المتدددرة موضدددع التحليدددل وذلدددك فدددي 

 :الصورة الخطية التالية

   


 س هد  24828.402+ 0.00000010= هد ص
                                      (4.002**) 

 0.442=  2ر

:حيددث 


القيمددة التقديريددة لقيمددة الصددادرات العالميددة مددن العسددل بدداأللف دوالر فددي = هددد  ص
 السنة هد
 متغير الزمن = س هد          
 من السنوات 920........2919= هدد           

 (0.01)تبث معنوية االنحدار على مستوى معنوي )**( 

الصدددادرات العالميدددة مدددن العسدددل قدددد أخدددذت ويتضدددل مدددن المعادلدددة السدددابقة أن قيمدددة 
اتجاهددا متزايددداا خددلل المتددرة موضددع التحليددل بمعدددل زيددادة سددنوي معنددوي إحصددائيا بلدد  حددوالي 

مدددن متوسدددط قيمدددة الصدددادرات % 4.1ألدددف دوالر وبنسدددبة زيدددادة بلغدددت نحدددو ( 24828.402)
 .ع التحليلدوالر خلل المترة موض ألف( 2019812.1)العالمية من العسل والبال  نحو 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (4002-5891)تطور الواردات والصادرات العالمية للعسل خالل الفترة( 4)جدول رقم 

 
 السنوات

 الصادرات الواردات
طن /كمية

 متري
(5) 

ألف /قيمة
 دوالر

(4) 

الرقم 
القياسي 
 للكمية

(3) 

الرقم 
القياسي 
 للقيمة

(2) 

طن /كمية
 متري

(1) 

ألف /قيمة
 دوالر

(6) 

الرقم 
القياسي 
 للكمية

(7) 

الرقم 
القياسي 
 للقيمة

(9) 
5891 210004 221981 100.0 100.0 290194 228049 100.0 100.0 
5896 294424 001912 104.1 122.9 008221 011441 110.2 124.4 
5897 242218 281241 81.9 122.2 241921 282228 81.2 111.2 
5899 219100 211884 81.1 111.0 241118 218940 80.2 112.0 
5898 299124 280110 104.8 121.1 291448 284811 102.1 118.1 
5880 280819 001109 109.9 101.1 280914 021211 100.4 128.1 
5885 212008 009010 101.2 108.8 218112 021211 88.4 100.1 
5884 284204 018124 108.4 111.0 291244 001812 100.2 101.1 
5883 292121 022111 101.2 102.2 298012 004112 100.1 120.1 
5882 281221 000101 110.0 104.1 012282 000294 112.0 100.1 
5881 001112 222280 110.9 112.1 000809 212119 101.2 141.0 
5886 022042 141801 124.4 202.0 280181 101288 102.1 200.1 
5887 020402 121024 119.4 220.9 249984 241120 81.9 191.0 
5889 024014 291109 120.1 201.4 004414 211412 108.0 192.9 
5888 010419 211009 128.9 199.0 021110 228882 121.1 112.1 
4000 012201 220902 101.1 192.0 010412 290281 100.1 180.9 
4005 011091 218449 102.1 180.1 041018 220209 129.4 114.4 
4004 202990 102421 128.9 281.0 201189 481110 122.1 218.9 
4003 201821 890212 129.1 201.0 200189 810181 120.4 091.1 
4002 080400 821984 122.1 091.2 092098 942121 104.8 021.8 

   9118010 4002242   8081122 4099192 اإلجمالي
   201812.1 011110.2   212112.2 018208.1 المتوسط
 (.FAO)األغذية والزراعة  منيمة ،ا حصائيةقاعدة البيانات ( 4919291:)المصدر

 (. 2)رقل من أعداد الباحثان باالعتماد على بيانات الجدول ( 9919290) 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنتاج واستهالك عسل النحل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 16 

 :(4002-5891)األوضاع اإلنتاجية واالستهالكية للعسل في ليبيا خالل الفترة 
 :ياالعسل في ليب إنتاج :أوالا 

-1891)نتداج العسدل فدي ليبيدا خدلل المتددددرة إجمالي إأن ( 0)يتبين من الجدول رقل 
ل، وأدنددداس 1881عدددال  220.2طدددن وبدددرقل قياسدددي بلددد  ( 1210)بلددد  أقصددداس بحدددوالي ( 2002
 وذلددك بمتوسدددط سددنوي بلدد  حوالدددي ،ل 1891عددال  100.0طددن وبددرقل قياسدددي ( 120)حددوالي 

جمددالي  ا، وقددد تددل تقدددير معادلددة االتجدداس الزمنددي العددال ةطددن خددلل فتددرة الدراسدد( 190.11)
 :ا نتاج المحلي  من العسل خلل المترة موضوع التحليل وذلك في الصورة الخطية التالية



 س هد 2.011+ 1928.182-= هد ص
                              (0.111**) 

  0.011=  2ر
:حيث 



 القيمة التقديرية الناتجة من العسل بالطن متري في السنة هد= هد ص
 متغير الزمن = س هد          
 920..........2919= هدد           

 (0.01)تبث عدل معنوية االنحدار على مستوى معنوي )**( 
اا تخذ اتجاها عاماا نتاج المحلي من العسل قد  جماليإويتضل من المعادلة أن 

متزايداا خلل المترة موضوع التحليل بمعدل زيادة سنوي غير معنوي إحصائيا بل  حوالي 
( 190.11)  من متوسط ا نتاج والبال%  0.4وبنسبة زيادة قدرها   ،طن متري ( 2.011)

 .طن خلل نمس المترة
 :متاح لالستهالك من العسل بليبياال: ثانيا

ويتضددل مددن . نيددراا ألهميتدده الغذائيددة لانسددان ،يعتبددر العسددل مددن أهددل السددلع الغذائيددة
-1891)مددن العسددل فددي ليبيددا خددلل المتددددرة  للسددتهلكأن الكميددة المتاحددة ( 0)الجدددول رقددل 

عددددال  200.9لدددد  طددددن متددددري وبددددرقل قياسددددي ب( 1200)فددددد بلغددددت أقصدددداها بحددددوالي ( 2002



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ،ل1891 عدددال 100.0طدددن متدددري وبدددرقل قياسدددي بلددد  ( 120)، وأدناهدددا بلددد  حدددوالي ل1881
طددن متددري خددلل المتددرة موضددع التحليددل، وقددد تددل تقدددير  ( 900.4)بمتوسددط سددنوي بلدد  حددوالي 

معادلة االتجاس الزمني العدال للكميدة المسدتهلكة مدن العسدل خدلل المتدرة موضدوع التحليدل وذلدك 
 :في الصورة الخطية التالية



 س هد 9.149+  14499.1-= هد ص
                                 (1.122**) 

 0.049=  2ر
:حيث 



 القيمة التقديرية للكمية المستهلكة من العسل بالطن متري في السنة هد= هد ص
 متغير الزمن = س هد          
 من السنوات 920........2919= هدد           

 (0.01) تبث معنوية االنحدار على مستوى معنوي)**( 
ومن المعادلة السابقة يتضل أن الكمية المستهلكة من العسدل قدد تزايددت بمعددل غيدر 

مددددن % 0.1طددددن متدددري وبنسددددبة زيددددادة بلغددددت نحددددو ( 9.149)معندددوي إحصددددائيا بلدددد  حددددوالي 
 .خلل المترة موضوع التحليل للستهلكمتوسط الكمية المتاحة 

 :معدل استهالك الفرد من العسل في ليبيا : ثالثاا 
تطور متوسط االستهلك المردي من العسدل فدي ليبيدا خدلل ( 0)يعر  الجدول رقل 

حيث يتبين أن االستهلك المردي مدن العسدل قدد بلد  أدنداس إلدى نحددو ( 2002 -1891)المترة 
وأقصدددداس إلددددى نحددددو  ،1898فددددي عددددال  81.8قياسددددي بلدددد  نحددددو  فددددرد وبددددرقل/كجددددل( 0.108)
نخمدد  بعددد ذلددك عددن اثددل  ،ل1881فددي عددال  211.1فددرد وبددرقل قياسددي بلدد  /كجددل( 0.004)

فددي عددال  84.4فددرد وبددرقل قياسددي بلدد  /كجددل( 0.120)هددذا المسددتوى حتددى وصددل إلددى حددوالي 
معادلددة االتجدداس الزمنددي العددال لمتوسددط االسددتهلك المددردي السددنوي مددن وقددد تددل تقدددير . ل2002

 .ائياالعسل خلل المترة موضوع التحليل وقد تبث عدل معنوية الدالة إحص



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنتاج واستهالك عسل النحل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يوضح تطور اإلنتاج والمتاح لالستهالك ( 3)جدول رقم 
 (4002-5891)ومتوسط نصيب الفرد من العسل في ليبيا خالل الفترة 

 
 السنوات

 عدد السكان
 ألف نسمة

(5) 

 اإلنتاج
 طن متري

(4) 

المتاح 
 لالستهالك
 طن متري

(3) 

نصيب الفرد 
 فرد/كجم
(2) 

الرقم 
القياسي 
 لإلنتاج

(1) 

الرقم 
ياسي الق

للمتاح 
 لالستهالك

(6) 

الرقم 
القياسي 
لنصيب 

 الفرد
(7) 

5891 0401.00 120.00 120.00 0.121 100.0 100.0 100.0 
5896 0120.00 140.00 190.00 0.114 101.1 112.2 101.4 
5897 2081.00 400.00 421.00 0.112 111.2 118.1 102.8 
5899 2210.00 429.00 410.00 0.110 122.1 121.0 101.4 
5898 2088.00 400.00 411.00 0.108 111.2 111.1 81.8 
5880 0921.00 1200.00 1111.00 0.201 200.9 210.1 112.2 
5885 0828.10 1210.00 1200.00 0.004 220.2 200.9 211.1 
5884 2021.10 1100.00 1140.00 0.291 211.4 220.1 189.0 
5883 2111.10 800.00 810.00 0.202 110.1 194.4 141.2 
5882 2210.40 100.00 110.00 0.141 102.1 104.4 111.2 
5881 2098.90 100.00 410.00 0.221 102.1 129.8 112.1 
5886 2118.20 100.00 410.00 0.128 101.1 129.8 102.9 
5887 2421.40 110.00 490.00 0.121 104.4 100.9 101.2 
5889 2112.10 111.00 482.00 0.121 101.1 100.1 100.0 
5888 2811.10 120.00 121.00 0.121 109.1 108.1 101.2 
4000 1122.40 190.00 912.00 0.141 110.0 142.0 111.2 
4005 1288.80 900.00 801.00 0.111 110.8 118.9 122.1 
4004 1292.10 900.00 829.00 0.110 110.8 192.0 118.1 
4003 1419.10 900.00 990.00 0.111 110.8 148.0 104.8 
4002 1992.10 900.00 920.00 0.120 110.8 111.1 84.4 

    0.111 14010 11400 81048.4 اإلجمالي
    0.118 900.1 190.11 2110.29 المتوسط

 (.ليبيا)الهيئة الوطنية للتوثي  والمعلومات  ،مجلد التعداد العال للسكان( 1: )المصدر
 (.FAO)منيمة األغذية والزراعة  ،البيانات ا حصائية قاعدة( 2)          
 (.290)ن باالعتماد على بيانات الجدول رقل يعداد الباحثإمن ( 194919290)          
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 :(4002-5891)تطور واردات وصادرات ليبيا من العسل خالل الفترة 
 :عسلتطور كمية واردات ليبيا من ال: أوالا 

يمي متطلبات االستهلك المحلي، يدتل تغطيدة  ن العسل النيراا ألن ا نتاج المحلي م
وباسددتعرا  البيانددات الددواردة بالجدددول . المجددوة بددين ا نتدداج واالسددتهلك عددن طريدد  االسددتيراد

يتبين أن واردات ليبيا من العسل خلل المترة موضع الدراسة قد بلغت أدناس إلدى نحدو ( 2)رقل 
( 10)ل، ثددل بدددأت فددي التزايددد حتددى بلغددت نحددو 1899عددال  9.1طددن وبددرقل قياسددي بلدد  ( 2)

ال أن كميدة الدواردات اتجهدت إلدى التنداقص مدرة إ ،ل1881عال  002.2طن وبرقل قياسي بل  
، وقددد بلدد  المتوسددط ل2002عددال  91.0وبددرقل قياسددي بلدد   اطندد( 20)أخددرى حتددى بلغددت نحددو 

وقددد تددل تقدددير  ،ليددلطددن خددلل فتددرة التح( 21.21)لي السددنوي لكميددة الددواردات مددن العسددل حددوا
معادلة االتجاس الزمني العال لكمية الواردات من العسل خلل المترة المذكورة وذلك فدي الصدورة 

 :الخطية التالية

   


 س هد  2.21+ 9011.121 -= هد ص
                                 (0.012**) 

 0.022=  2ر
:حيث 



 القيمة التقديرية لكمية الواردات من العسل بالطن في السنة هد= هد ص
 متغير الزمن = س هد          
 من السنوات 920........2919= هدد           

 (0.01)تبث معنوية االنحدار على مستوى معنوي )**( 
ل ويتضددل مددن المعادلددة أن كميددة الددواردات مددن العسددل قددد أخددذت اتجاهددا متزايددداا خددل

طددن وبنسددبة ( 2.21)المتددرة موضددع التحليددل بمعدددل زيددادة سددنوي معنددوي إحصددائيا بلدد  حددوالي 
طددن  (21.21)مددن متوسددط كميددة الددواردات مددن العسددل والبددال  نحددو % 8.0زيددادة تقدددر بنحددو 
 .خلل نمس المترة
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 :تطور قيمة واردات ليبيا من العسل :ثانيا
-1891)العسدددل خدددلل المتدددرة تطدددور قيمدددة الدددواردات مدددن ( 2)يوضدددل الجددددول رقدددل 

 ألدف دوالر( 4)ومنه يتبين أن قيمة الواردات من العسدل قدد بلغدت أدناهدا إلدى حدوالي ( 2002
( 220)، ثددل أخددذت فددي التزايددد حيددث بلدد  أقصدداها نحددو ل1899عددال  10.2وبددرقل قياسددي بلدد  

ى ثددل أخددذت فددي التندداقص مددرة أخدددرى حتدد ،ل1882عددال  299.8بددرقل قياسددي بلدد  ألددف دوالر و 
وقدد بلد  المتوسدط السدنوي 9ل 2002عال  81.9ألف دوالر وبرقل قياسي بل  ( 22)بلغت نحدو 

وقدد تدل  ،تحليدلألدف دوالر خدلل المتدرة موضدع ال( 111.0)لقيمة الدواردات مدن العسدل حدوالي 
تقدير معادلة االتجداس الزمندي العدال لقيمدة الدواردات مدن العسدل خدلل المتدرة المدذكورة وذلدك فدي 

 :الخطية التالية  الصورة

   


 س هد  10.412+ 24880.8-= هد ص
                                (0.288**) 

 0.011=  2ر

:حيث 


 القيمة التقديرية لقيمة الواردات من العسل باأللف دوالر في السنة هد= هد ص
 متغير الزمن = س هد          

 من السنوات 920........2919= هدد           
 (0.01)تبث معنوية االنحدار على مستوى معنوي  )**( 

جمالي قيمة الدواردات مدن العسدل قدد تزايددت بمعددل إومن المعادلة السابقة يتضل أن 
وبنسددبة زيددادة سددنوية بلغددت نحددو  ،ألددف دوالر( 10.412)سددنوي معنددوي إحصددائيا بلدد  حددوالي 

 .العسل خلل المترة موضع التحليل يمة الواردات منمن متوسط ق% 9.1
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 تطور الواردات والصادرات للعسل في ليبيا( 2)جدول رقم 
 (4002-5891)خالل الفترة  

 صافي الواردات الصادرات الواردات السنوات
طن /كمية

 متري
(5) 

ألف /قيمة
 دوالر

(4) 

الرقم 
القياسي 
 للكمية

(3) 

الرقم 
القياسي 
 للقيمة

(2) 

طن /يةكم
 متري

(1) 

ألف /قيمة
 دوالر

(6) 

طن /كمية
 متري

(7) 

ألف /قيمة
 دوالر

(9) 

5891 0 0 0 0 0 0 0 0 
5896 20.00 21.00 100.0 100.0 0 0 20 21 
5897 21.00 11.00 81.0 122.0 0 0 21 11 
5899 2.00 4.00 9.1 10.2 0 0 2 4 
5898 11.00 28.00 21.8 42.1 0 0 11 28 
5880 12.00 48.00 40.8 110.2 100 1414 98 1121 
5885 10.00 110.00 002.2 011.9 20 049 10 189 
5884 40.00 220.00 240.8 299.8 0 0 40 220 
5883 10.00 190.00 002.2 200.0 0 0 10 190 
5882 10.00 00.00 20.1 44.1 0 0 10 00 
5881 20.00 180.00 100.0 222.0 10 909 00 429 
5886 20.00 180.00 100.0 222.0 10 909 00 429 
5887 20.00 180.00 100.0 222.0 10 909 00 429 
5889 00.00 214.00 100.1 410.2 10 909 20 142 
5888 19.00 142.00 212.2 040.0 10 909 1 414 
4000 18.00 112.00 020.1 001.9 1 24 12 124 
4005 120.00 201.00 409.1 811.2 1 24 101 211 
4004 129.00 211.00 420.1 1040.0 0 0 129 211 
4003 90.00 192.00 021.8 029.8 0 0 90 192 
4002 20.00 22.00 91.0 81.9 0 0 20 22 

       0104.0 801.00 اإلجمالي
       111.0 21.21 المتوسط
 (.FAO)منيمة األغذية والزراعة  ،قاعدة البيانات ا حصائية( 4919291:)المصدر 

 (.2)ن باالعتماد على بيانات الجدول رقل يالباحث عدادإمن ( 9919290)          



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنتاج واستهالك عسل النحل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 44 

 : جــائـتـنـال
تاددددير الدراسددددة إلددددى أن ا نتدددداج العددددالمي مددددن العسددددل قددددد زاد بمعدددددل سددددنوي معنددددوي  -1

 .خلل فترة المترة  ،طن متري( 11841.11)ا بل  حوالي إحصائي
لمي مددن العسددل قددد تزايددد بمعدددل سددنوي معنددوي تاددير الدراسددة إلددى أن االسددتهلك العددا -2

 .طن متري خلل فترة الدراسة( 12829.0)إحصائيا بل  حوالي 
ن العسدددل علدددى المسدددتوى كدددذلك تادددير الدراسدددة إلدددى أن معددددل االسدددتهلك المدددردي مددد -0

عامددا منخمضددا بمعدددل سددنوي معنددوي إحصددائيا بلدد  حددوالي  اتجاهدداتخددذ االعددالمي قددد 
 .لل فترة الدراسةفرد خ /كجل( 0.000149)

وبالنسددبة لكميددة الددواردات العالميددة مددن العسددل فتاددير الدراسددة إلددى أنهددا أخددذت اتجاهددا  -2
حصددائيا بلدد  حددوالي متزايدداا خددلل المتددرة موضددع التحليددل بمعدددل زيددادة سددنوي معنددوي إ

وقيمددة الددواردات قددد تزايدددت بمعدددل سددنوي معنددوي إحصددائيا بلدد   ،طددن( 1019.412)
 .ألف دوالر خلل فترة الدراسة( 29901.011)حوالي 

أمدددا فيمدددا يتعلددد  بالصدددادرات العالميدددة مدددن العسدددل فتبدددين الدراسدددة أن كميدددة الصدددادرات  -1
العالمية من العسل قد أخذت اتجاها متزايداا خلل المترة موضع التحليل بمعددل زيدادة 

وقيمدة الصدادرات قدد أخدذت  ،طدن( 4019.088)إحصدائيا بلد  حدوالي سنوي معنوي 
اتجاهدا متزايدداا خدلل المتددرة موضدع التحليدل بمعددل زيددادة سدنوي معندوي إحصدائيا بلدد  

 .ألف دوالر خلل فترة الدراسة( 24828.402)حوالي 
ت اتجاهدا عامداا متزايدداا ذالعسل في ليبيا فتسير الدراسة إلى أنهدا أخد  نتاجأما بالنسبة  -4

معنددوي إحصددائيا بلدد  حددوالي  خددلل المتددرة موضددوع التحليددل بمعدددل زيددادة سددنوي غيددر
 .طن متري خلل فترة الدراسة( 2.011)
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وتاددير الدراسددة إلددى أن المتدداح للسددتهلك مددن العسددل فددي ليبيددا قددد تزايددد بمعدددل غيددر  -1
 .طن متري خلل فترة الدراسة( 9.149)معنوي إحصائيا بل  حوالي 

تقديرس  بمعادلدة االتجداس كذلك تبين من الدراسة أن متوسط نصيب المرد في ليبيا قد تل  -9
الزمنددي العددال لمتوسددط االسددتهلك المددردي السددنوي مددن العسددل خددلل المتددرة موضددوع 

 .التحليل وقد تبث عدل معنوية الدالة إحصائيا
أخدذت اتجاهدا متزايدداا خدلل مية واردات ليبيدا مدن العسدل قدد وأخيراا تاير الدراسة أن ك -8

( 2.21)ي معندددوي إحصددددائيا بلدددد  حددددوالي المتدددرة موضددددع التحليددددل بمعددددل زيددددادة سددددنو 
وقيمة الواردات من العسدل قدد تزايددت بمعددل سدنوي معندوي إحصدائيا بلد  حدوالي 9طن
 .ألف دوالر خلل فترة الدراسة( 10.412)
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 : اتـيـوصـتـال

 :تيتوصي الدراسة باآل
االئتمانيدة وتقدديل العمل على تاجيع تربية نحل العسدل وذلدك مدن خدلل تقدديل التسدهيلت  -1

 .الدعل وا عانة لمربي النحل
الناددددرات والزيددددارات  ب صدددددارتوعيددددة مربددددي النحددددل عددددن طريدددد  جهدددداز ا رادددداد الزراعددددي  -2

 .الميدانية لهل
 .المستلزمات اللزمة لمربي النحل وبأسعار مدعومة  رتوفي -0
 .عي للنحل التوسع في زراعة األاجار الطبيعية وبع  النباتات التي تعتبر مرا -2
 . نوات  النحل في الصناعة واالهتمال بالصناعات القائمة عليه حالياا  استخدالالعمل على  -1
ن منتجاتهددا تعتبددر مددن حيددث ألمددا كانددت تربيددة النحددل احدددي طددر  االسددتغلل الحيددواني و  -4

عدي لدذلك ندود أن يكدون هنداك تدوازن زرا األولالقيمة الغذائية والموائد الصدناعية فدي المقدال 
دخدددال تربيدددة النحدددل كقطددداع مهدددل فدددي التنميدددة  وذلدددك بالعنايدددة بادددتى فدددروع تربيدددة الحيدددوان وا 

 .الزراعية
نتدداج العسددل وضددرورة وجددود حلقددة وصددل إوب العلمددي فددي تربيددة النحددل بمجددال ربددط األسددل -1

بددددين مربددددي النحددددل وبددددين األقسددددال المتخصصددددة فددددي تربيددددة النحددددل للوصددددول إلددددى عسددددل 
 .بمواصمات وجودة عالية

عمل دراسدات مقارندة العسدل المندت  محليدا بدأنواع العسدل فدي المنداط  األخدرى مدن العدالل  -9
 .لمعرفة موقع العسل المحلي من حيث درجة الجودة والقيمة الغذائية
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 : عـراجـمـال
للنادددر  ةيدددالددددار العرب ،نحدددل العسدددل: عبددددالمنعل سدددليمان علدددي ،سدددليمان عيسدددى إبدددراهيل( 1)

 .ل1882 ،القاهرة ولى،األالطبعة 9 والتوزيع
نتددداج نحدددل العسدددلمق: عبدددد المتددداح الادددحروري ،الصددددي  علدددي خاددديل( 2) ، دمدددة فدددي التربيدددة وا 

 .ل1888الدار العربية للنار والتوزيع وا علن الطبعة السنة 
 .(FAO)قاعدة البيانات ا حصائية ، منيمة األغذية والزراعة ( 0)
جامعدة  ،يريدة دار الكتداب والطباعدة والنادرمد ،القزتربية النحل ودودة : الناجي ل ي كريل( 2)

 .ل1890الموصل السنة 
بعدد  الطددر   واسددتنباط ليبيددادراسددة مقارنددة عددن العسددل المنددت  فددي : محمددد أحمددد طددوير (1) 
كليدة الزراعدة  األغذيدة،قسدل علدول  ،رسالة ماجسدتير غيدر منادورة ،تحليلية للكاف عن الغشال

 .ل2000سنة 
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Summary 

The main objective of this study is to investigate the mechanism of 
the international honey market as well as the Libyan market by using 
an economic analysis. 

The results of this study can be summarized in the following points: 
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The trend analysis indicates that the world honey production has 
been increasing with statistically significant annual rate at 11.967 
thousand tones with a significant increase of 1 % of the average 
honey production worldwide. 
The honey consumption has been increasing worldwide to reach 
12.9283 thousand tones with a significant increase at 1.08 % of the 
average honey consumption worldwide. 
The study has shown that the honey consumption per person 
decreased to reach (0.000768 Kg / Person), with a significant 
increase of 0.37 % of the average annual individual consumption. 
The domestic honey production has been increasing with statistically 
significant annual rate at 4.317 tons. Whereas, the domestic honey 
consumption has been increasing with statistically significant annual 
rate at 8.768 tons. 
The results also indicate that the local production of this commodity 
cannot satisfy the domestic consumption; this situation resulted in 
widening the food deficit gap and increased dependency on imports. 

The Libyan honey imports also have been increasing with statistically 
significant annual rate at 4.21 tones during the study period. 
Therefore, it is very important for the government to adopt programs 
and policies to develop and improve honey productivity. 


